
WOW! ACS cars  
Camera kalibratiesysteem



• Vergeet gecompliceerd kalibreren. WOW! ACS cars biedt u een
flexibel en kostenbesparend systeem voor de statische kalibratie*
van alle relevante voertuigmerken.

• Ideaal systeem voor onafhankelijke werkplaatsen, autoruiten,
carrosseriewerkplaatsen en bandenhandels.

• In combinatie met de diagnosesystemen WOW! iQ is ACS cars
de optimale oplossing voor elke veeleisende werkdag in de
werkplaats.

SNEL EN NAUWKEURIG KALIBREREN EN WINST MAKEN!

ACS cars – voor uw werkplaats

Service door één man in plaats van 
groepswerk

Ontworpen voor eenvoudig gebruik door 
een hefhendel voor het laten zakken van 
de manoeuvreerwielen, de beweegbare 
kalibratiebordhouder met veilig veermechanisme 
(camerakalibratie) en de snel verstelbare 
laserdrager (radarkalibratie).

Tijdbesparend en rendabel

Met een beetje oefening kunt u rijhulpsystemen 
voortaan in ca. 10 - 15 minuten kalibreren. Met de 
huidige systemen heeft u momenteel gemiddeld 20 
- 25 minuten nodig.
Meer kalibraties in minder tijd leiden tot hogere
verkoopcijfers.

*niet voor dubbele banden, max. instelbare hoogte van de kalibratiebordhou-
der van 1,85 m

*de dynamische kalibratie kan uitgevoerd worden met behulp van de diagnostische software WOW!.

Universele kalibratie van alle relevante 
automerken

WOW! ACS cars bezorgt u maximale flexibiliteit. 
Het systeem kan op elk moment uitgebreid worden 
door dubbelzijdig bedrukte, merkspecifieke 
kalibratieborden. Het is niet alleen flexibel voor 
merken, maar ook voor voertuigafmetingen - 
van een kleine wagen tot een transporter - met 
zelfcentrerende wielklemmen voor 11 - 25 inch 
transporters*.



• Gepoedercoate, in hoogte verstelbare, veergebalanceerde kalibratieborddrager (1,0 m tot 1,85 m) respectievelijk trol-
ley met manoeuvreerwielen, handvat en kartelschroef

• In hoogte verstelbare en losse laserdrager (0,27 m tot 1,0 m) met extra fijnafstelling met twee gemonteerde 
laserpointers

• Meetschaal voor hoogteaanpassing van de kalibratiebordhouder en laserdrager
• Twee zelfcentrerende 4-puntswielklemmen (voor 11 - 25 inch wiel)
• Koffer met volgende apparatuur: lijnlaser, meetlint, laserbril, twee spiegel-/schaaleenheden en meetlinthouders 

Dubbelzijdig bedrukte kalibratieborden
VW + MB
W074 210 000

Renault + PSA
W074 210 001

FCA + Alfa
W074 210 002

Nissan + Mazda 1
W074 210 003

BINNENKORT BESCHIKB A A R - BESTEL NU

Radarkit 1 W074 211 000
Target + laser (aanpassingseenheid radar)
Radarkit 2 W074 211 001
Passieve target (montageplaat radar)

Meer details op www.wow-portal.com of rechtstreeks van uw geautoriseerde vertegenwoordiger. 
Deze aanbieding is niet bindend. Alleen zolang de voorraad strekt. Modelwijzigingen en aanpassingen, fouten en andere wijzigingen zijn voorbehouden.
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WOW! ACS cars
Serie.nr. W074200000

Optionele uitbreidingen

Mobiel gebruik van het systeem via 
trolley met manoeuvreereenheid

Instelling van de kalibratiebordhouder (tot 
1,85 m; ook voor transporters) voor camera-
kalibratie door de veerdruk te verlagen

Aanpassen van de laserdrager (tot 
1,0 m) voor radarkalibratie

Heffen en neerlaten van de manoeuvreer-
wielen met behulp van de hefhendel, dus 
gemakkelijke uitlijning parallel aan het 
voertuig

Snelle installatie van de zelfcentrerende 
wielklemmen op 11 - 15 inch wielen

Eenvoudige aanpassing op de 
trolley met sterknopschroef (uitlijning 
parallellisme met de achteras van het 
voertuig)

Art.nr. W074 200 000
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